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Csanyi Hírmondó
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel�-testülete
és a magam nevében kívánok valamennyi
kislány, nagylány, édesanya, nagymama olvasónknak
szeretetteljes n�napot, sok boldogságot, álmaik-vágyaik valóra válását, jó egészséget!
Forgó Henrik, polgármester
Borda János nőnapi köszöntője
A NŐK DICSÉRETÉRŐL
Miről lehetne dalolni az énekes csalogánynak?
Ki tudna ecsettel rőt hajnalpírt festeni az égre?
Elmondható-e himnusza asszonynak, lánynak
Méltó szóval, vagy nincs kifejezés a dicséretére…

Feleség és munkatárs, szerető kedves és anya…
Csak Ti tudtok egyszerre ennyi ösvényen járni!
Hogyan is tudná ezt Nektek a gyarló emberfia
Egyetlen napon, egy szál virággal meghálálni?

Éltető forrás, hűs fuvallat, laktató gyümölcs, – vagy
Tündérek vagytok tán, kik nekünk sorsot szőnek?
Honnan Bennetek annyi kitartás, és milyen titok hagy
Fárasztó napon is megmaradni vonzónak, nőnek?

Hogyan is tudná! Hisz’ adhat ajándékba bármit:
Fényűzést, ruhákat, ékszert; ám semmi mással
Nem mondhat köszönetet a hálás férfinép, mint
Szerelemmel, tisztelettel és őszinte odaadással!

Erősek vagytok, mégis törékeny csupor a lelketek;
Rajta férfiönzés, néha rideg közöny sérti a mázat.
Oktalan indulatok tüskéit feledtetni Veletek
Hogyan is tudná egyszeri, mesterkélt alázat?

Talmi koronájú nemem holnaptól persze
Faragatlan lehet újra: nem segít, nem enged előre…
Akkor gondoljatok erre a méltató versre, –
Talán jut minden napra egy mosolynyi bók belőle!
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Vesztésre áll a falunk…
A fenti két szám nem valami furcsa sportesemény eredményét rögzíti, hanem Csanytelek továbbélési esélyét mutatja a 2000 január 1-től
2016 december 31-ig terjedő időszak alapján. Legalább annyira hihetetlenek, mint amennyire megdöbbentőek ezek a hivatalos településstatisztikai adatok, amelyek mögé nem nehéz belelátni a szomorú
jövőt, ha nem teszünk valamit alapvetően másként, mint ahogy tettük
az említett időszak alatt. Az első szám igazából tragikus, hiszen azt
jelenti, hogy 16 év alatt 857 falunkbéli hozzátartozónkat, rokonunkat,
barátunkat, szomszédunkatkísértük utolsó útjára a helyi, vagy esetenként vidéken lévő temetőkben. A 390-es szám ugyanezen 16 év alatt
a születések számát jelenti, ami – sok egyéb mellett – a reproduktív
életszakaszukat élő csanyteleki lakosok jövőnek való elkötelezettségét
jellemzi. Az említett két szám sajnos abszolút „belesimul” az országos
statisztikai adatokba – néhány településtől, régiótól eltekintve –, ez a
tény azonban nem csökkenti a már napjainkban is szembeötlő „egyre
kevesebben vagyunk” érzést. Különösen a születések számában nehéz
„trendfordulót” elérni, hiszen a nagyobb családra vágyást csak ritkán

indukálják „kedvezmény-forintok”, sokkal inkább – a neveltetésen túl
– számtalan olyan társadalomban gyökerező, de személyiség – függő
életjellemző, melyet rövid távon nagyon nehezen lehet befolyásolni,
megváltoztatni.
A fenti arányszámok hatásai valamennyiünkkel „szembe jönnek”,
ha végigmegyünk a falunk egy-egy, korábban „élettel teli” utca láthatóan lakatlan házai között, az egykor „küszöbig karalábéval beültetett” porták elhanyagoltsága szinte szíven üti az emlékeit kereső
nézelődőt.
A fentiekben vázoltak okán érzett őszinte aggódás késztet arra,
hogy tisztelettel kérjek együtt gondolkodásra mindenkit, akit zavar
ez a pillanatnyilag nem sok optimizmusra okot adó jövőkép! Próbáljuk összeadni gondolatainkat, ennek érdekében várom megtisztelő
megkeresésüket – kérem keressenek személyesen, telefonon, vagy
e-mailben!
(20/938-6171, illetve forgo.henrik@csanytelek.hu)
Forgó Henrik, polgármester

Jegyzői tájékoztató Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2019. februári ülésein hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület soros ülését
2019. február 26. napján tartotta, ahol 4 fő-napirendi pontot tárgyalt,
melyből 1–3. fő-napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság ülésén tárgyalta, elfogadta és jóváhagyására tett javaslatot.
Az ülésen a fő-napirendi pontok tárgyalása előtt Polgármester úr tájékoztatást adott a két ülés között eltelt időszak alatt általa tett intézkedésekről, a
lefolytatott tárgyalások eredményeiről, melyet a Testület határozat hozatala
nélkül elfogadott.
Az ülés 1. fő-napirendi pontjaként tárgyalta a testület az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet-tervezetben foglaltakat, melyet köz-meghallgatásra terjesztett. Az
idei évi költségvetés több mint 13 millió Ft működési forráshiánnyal
számol, melyet hitelfelvétellel hoz egyensúlyba. Reményeink szerint
központi költségvetési forrásból plusz finanszírozás iránt benyújtott
pályázat kedvező elbírálása pozitív irányú változást eredményezhet.
A működési forrás hiány elsődlegesen a hivatalban, a társulás fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatott létszámra vetített
kötelező bérelemek, az illetmények összegének központi költségvetésből le nem fedezett minimálbér- és bérminimum emeléséből adódik. Ezen enyhít a közel 6 millió Ft összegű, a Belügyminiszter úr
által kiírt és hozzá illetménykiegészítésre benyújtott pályázat, így a
fennmaradó 7 millió Ft-ra kell rendkívüli támogatás iránti igényt beterjeszteni. Ez a költségvetés több olyan beruházás összegét, benne
az önkormányzat saját erőre vonatkozó kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát is tartalmazza, amelynek megvalósulása régóta
várt a településen.
A Képviselő-testület az ülés 2. fő-napirendi pontjaként tárgyalta a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló ../2019. (II. .. .) önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában kiadott előterjesztésben, ahhoz csatolt előzetes hatásvizsgálatban, az általános és részletes indokolásban és a rendelet-tervezetben
foglaltakat, melynek jóváhagyásakor figyelembe-vette a két Bizottsága
tárgyra vonatkoztatott elfogadásra irányuló véleményét. Az önkormányzati rendelet megalkotásához hozzájárulását adta a Felgyői, a Tömörkényi Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete, a Csongrád
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, és egyetértését mondta ki
a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
is, így nem volt jogi akadálya a tárgyban jogszabály kiadásának. Ez a
norma az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában
lévő 3 szociális intézményben (a Remény Szociális Alapszolgáltató
Központban, a Csongrádi székhelyű Esély Szociális és Gyermekjóléti
Alapellátási Központban, a Tömörkényi székhelyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonban) 2019. április 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjak megemelt összegét foglalja magában, melyet 2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet jelzéssel adott
ki a testület.
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Az ülés 3. fő-napirendi pontjaként vitatta meg a Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról,
azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 14/2018.
(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2019. (II. ..) önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában kiadott előterjesztésben, ahhoz
csatolt előzetes hatásvizsgálatban, az általános és részletes indokolásban és a rendelet-tervezetben foglaltakat, melynek jóváhagyásakor
figyelembevette a két Bizottsága tárgyra vonatkoztatott elfogadásra
irányuló véleményét. Az önkormányzati rendelet megalkotásához
hozzájárulását adta a Felgyői, a Tömörkényi Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete, a Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, és egyetértését mondta ki a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete is, így nem volt jogi akadálya
a tárgyban jogszabály kiadásának. Ez a norma az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Esély Szociális és
Gyermekjóléti Alapellátó Központban működő Gyermekek Átmeneti
Otthonában ellátott lakók által fizetendő intézményi megemelt térítési díj ös�szegét tartalmazza. Az önkormányzati rendelet 2019. április 1. napjával
lép hatályba, melyet a 3/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet jelzéssel adott ki a testület.
Az ülés 4. fő-napirendi pontjaként tárgyalta és határozatával fogadta el a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere 2019. évi szabadsága
ütemezésének jóváhagyása tárgyában benyújtott jegyzői előterjesztésben és
a Polgármester úr által előterjesztett ütemezésében foglaltakat, melyet
változtatás nélkül jóváhagyott.
Az ülés egyebek napirendi pont keretében sem írásban, sem szóban
nem került sor előterjesztés benyújtására.
Az ülésre kiadott előterjesztés papíralapú változata a hivatal ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, valamint az önkormányzat honlapján (www.csanytelek.hu) az önkormányzat címszó alatt
és a www.njt.hu oldalon érhetőek el.

Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat
2019. március 12-én, 13.00-15.00 óráig
Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatt

ruhaválogatást tart.
Minden érdeklődő a személyi igazolványát
és TAJ kártyáját hozza magával.

Csanyi Hírmondó

Hírmorzsák

az önkormányzat és szerveit érintő, a településen történt eseményekről

– Az Európai Uniós választással kapcsolatban a Helyi Választási Iroda
Vezetője elvégezte az akadálymentesített szavazókörök kialakítását, a
település utcáinak 3 szavazókörbe sorolását, továbbá az idén ősszel tartandó
önkormányzati képviselői, polgármesteri és nemzetiségi önkormányzati képviselői
választással összefüggő testületi létszámadatok felülvizsgálatát, miszerint a településen élő választópolgárok számához igazodóan változatlanul 6 fő
és a 1 fő polgármesterrel együtt 7 fő, a nemzetiségi önkormányzat esetében 3 fő
önkormányzati képviselők száma.
– Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság 2019. február 19. napján tartotta ülését, ahol
véleményezte a Képviselő-testület februári ülésére benyújtandó előterjesztéseket.
– Ugyanezen a napon helyszíni ellenőrzés keretében folytattunk
egyeztetést a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága
által feladattal megbízott szakembereivel az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, a helyi nemzetiségi önkormányzat, továbbá az önkormányzati társulás és az általa fenntartott intézmények számviteli,
pénzügyi, gazdálkodási jogi, technikai, informatikai és új eljárásrend
szerinti feladatellátásáról. További adategyeztetésre március 7. napján
kerül sor, ahol a már korábban benyújtott dokumentációk véglegesítése vélelmezhető.
– Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
február 22. napján tartott ülésén véleményezte fenti két önkormányzati rendeletet, mellyel egyetértett és javasolta annak megalkotását.
– Február hónap végén megtörtént a 2019. évi helyi adó befizetésére vonatkozó értesítés, benne a befizetést szolgáló csekk kézbesítése településünkön,
melynek I. félévre esedékessége 2019. március 18. napja, a II. félévi
pedig 2019. szeptember 16. napja. Felhívom a helyi adó fizetésére kötelezettek figyelmét a határidők betartására, amely mentesíti a kamat
felszámítás alól adóhatóságunkat és egyben lehetőséget teremt azon
beruházásokhoz önerő biztosítására, amely saját erőt igényel. Az adóbefizetést önként nem teljesítőkkel szemben végrehajtási eljárást kell
lefolytatni, ami jövedelem letiltásához vezet. A helyi adóra vonatkozó
kérdéseik megválaszolására forduljanak bizalommal a hivatal adóügyi
előadója Mucsi Attila köztisztviselőhöz személyesen, vagy telefonon,
e-mailben, készséggel állunk rendelkezésükre.
– Február 11. napjától lehetőség nyílt a rezsicsökkentésben nem részesült személyek természetbeni ellátása biztosítására, konkrétan egy család
12.000.- Ft értékben (településünkön összesen 82 család) jutott természetbeni támogatáshoz – a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás címén 984.000.- Ft összegben tűzifa vásárlására
–, melyet helyi vállalkozóval kötött szerződés szerint bonyolítunk le,
remélhetően az érintett családok megelégedésére.
– A településen hulladékkezelési közszolgáltatást végző, Vaskúti
székhelyű FBH NP Nonprofit Kft ügyvezetője 120 db – eddig még
hiányzó – szelektívhulladék gyűjtő 240 literes edények megrendelésére tett ígéretet és vélhetően rövidesen teljesíti vállalását ugyanúgy, mint a 120
literes űrtartalmú vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 50 db hiányzó
edénynek a településünkön közszolgáltatást igénybe vevők részére
való pótlását, kiszállítását. A közszolgáltató továbbra is várja az Önök
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problémái bejelentését minden hét kedd délután 14:30-15:30 óra között a polgármesteri hivatalban.
– Február 20. napján támogatói okiratban adta ki döntését a Belügyminiszter úr a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami
támogatás önkormányzatunk javára való odaítéléséről, amely a helyi
érdekű települések fejlesztése céljára szolgál. A támogatás összege ös�szesen: 40 millió Ft, amely az Arany János utca bel- és külterületi
útszakaszinak kohósalakos földút stabilizálására fordítható, összege:
31.475.351,- Ft, továbbá 8.054.749,- forint pedig a József Attila
utca belterületi szakaszának teljeskörű szilárdburkolatú úttá való
kiépítésére használható fel. Ez az útstabilizáció a későbbiekben lehetővé teszi az Arany János utca szilárdburkolattal való ellátását, amelyet
más keretekből kell majd pályázni. Az állami támogatásból fennmaradó 469.900,- Ft mérnöki- és műszaki ellenőri költségek fedezetére szolgál.
– Február 22. napján – a korábban megkötött szerződés szerint eljárva – került sor az MNI Művelődési Intézet Nonprofit Kft képviselője által egy – egy db rendeltetésszerű használatra alkalmas számítógép, monitor
és nyomtató végleges átadás – átvételére (térítésmentesen), amely a hivatalban lehetővé teszi az elhasználódott informatikai eszközök cseréjét anélkül,
hogy az önkormányzat költségvetését terheltük volna.
– A Belügyminiszter úr 2019. február 25. napján döntött a köztisztviselői illetményalap-emelésére általa kiírt pályázatról, melyről támogató okiratot
bocsátott ki, miszerint önkormányzatunk 5.856.000.- Ft összegű vissza
nem térítendő állami támogatást nyert, amely összeg az idei évben
a 11 éve változatlan 38.650.- Ft összegű illetményalap helyébe lépett
50.000.- Ft szorzószámaitól függetlenül, kizárólag a köztisztviselői illetmények eltérítésére, vagy személyi illetmény megállapítására fordítható.
– Február 26. napján került sor köz-meghallgatás keretében az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetése végszavazására, melyet a Képviselő-testület 4/2019. (II. 26.) önkormányzati
rendelet jelzéssel adott ki, mely jogszabály 2019. március 01. napján
lép hatályba. Az ülésen kötetlen beszélgetés formájában felvetődött
kisebb – nagyobb közösséget érintő problémák megoldására keresték
a választ, miután Polgármester úr a település 17 év alatt elért eredményeit ismertette és szólt az idei évi beruházások kivitelezéséről, kiemelve a földutak karbantartása, stabilizációs eljárással való járhatóvá
tétele jelentőségét, az életminőség javítását szolgáló pályázatok eredményességét. A lakosság részéről csekély érdeklődés mellett az ülés jó
hangulatban zajlott.
– Február 27. napján került sor közbiztonsági referensi értekezlet keretében aktuális teendők tárgyalására, melyen a feladatra kijelölt köztisztviselő
képviselte önkormányzatunkat. A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője a közbiztonsági referens 2018. évben végzett tevékenységét megfelelőre minősítette.
– Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2019.
február 28. napján a Tömörkényi Közös Önkormányzati Hivatalban
tartotta soros ülését, ahol a Képviselő-testület ülésénél leírtakat tárgyalta és fogadta el a Társulás Társulási Tanácsa.
Folytatás a következő oldalon
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Hírmorzsák

Évek óta a Maty-éren edzenek,
akik most Dél-Afrikában nyertek:
nem a szerencsén múlt a horgászaink vb-győzelme

az önkormányzat és szerveit érintő, a településen történt eseményekről

Folytatás az előző oldalról
– Február 28. napján a 2019. évi közmunkaprogram egyeztetése zajlott,
amely hatósági szerződés kötésével zárult. Továbbra is megmaradnak
az eddig jól bevált munkafolyamatok a mezőgazdasági művelés terén,
a zöldfelületek kezelése és a járdalapok készítése terén foglalkoztatottak körében, viszont átalakul a munkafolyamatok elnevezése: szociális jellegű
programra. A közfoglalkoztatottak 2019. márciusától 2020. február 28.
napjáig szóló munkaszerződésük megkötését követően állhatnak munkába, összesen 42 fő.
– Február hónapra jelentette be gallyazási tevékenységét az NKM
Áramszolgáltató Kft megbízásából az AUTO-DÉL Kft kapcsolattartója, amely a nagy-, közép és kisfeszültségű szabadvezetéki hálózatok
nyomvonalai mentén végeztek munkálatokat, melynek során a háló-

zatok biztonsági övezetébe nőtt fa, vagy egyéb növényzet eltávolítása
történt. A levágott ágak, gallyak a település belterületéről előre meghatározott területre kerülnek, míg a település külterületén a munkavégzés
helyszínén maradnak.
– Felhívom azon belterületi szennyvízhálózatra rákötésre kötelezettek lakóingatlan tulajdonosok figyelmét, akik még nem tettek eleget
a központi hálózatra való rákötési kötelezettségüknek, hogy 2019.
március 31. napjáig bevallást kell tenniük és talaj-terhelési díjat kell fizetniük, mert annak elmaradása mulasztási bírság kiszabásához vezethet.
Ennek elkerülése érdekében javaslom a házi bekötés kivitelezése megrendelését, mert kevesebbe kerül, mint a szankciós eljárás lefolytatása.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

2019.02.28.
Csanytelek Község Önkormányzata

Sajtóközlemény
Európai Uniós támogatás segítségével újult meg
csanytelek bel és- csapadékvíz elvezető hálózata!
Befejeződött Csanytelek Község bel és –csapadékvíz elvezető hálózata fejlesztésének I. üteme, a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00008 kódszámú, „Csanytelek Község bel- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése” című projekt megvalósítása.
Csanyteleken évek óta jelent problémát a belvíz a település lakossága számára. A bel és – csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztését évtizedek óta szerette
volna megvalósítani a mindenkori képviselő-testület, amelynek I. üteme most Európai Uniós támogatás segítségével valósággá vált. Az önkormányzat
2016-ban nyújtott be támogatási kérelmet a projekt megvalósítására vonatkozóan. Ennek eredményeként 2017. április 28-án vehették kézbe a pozitív
döntést, melynek következtében – egy időközi ráemelést követően – 139.373.142 Ft támogatásban részesültek a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretein belül, a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás alapján.
A projekt alapvető célja a települési csapadék-és belvízbiztonság megteremtése, a csapadék és belvízelvezető csatornák, valamint azok műtárgyainak
fejlesztése volt. A hosszú előkészítő munka nem volt hiábavaló. A Támogatási Szerződés megkötését és a műszaki tartalom pontosítás követően közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a kivitelezési munkákat elvégző Bali-Ép Building Kft. A munkaterületet 2018. július 2-án vette át a kivitelezést
végző cég, és hozzákezdett a fejlesztés végrehajtásához. Számos egyeztetés, műszaki kooperáció kísérte végig a megvalósulást, amelynek eredményeként
2 db szárny- csatornarendszer kerülhetett átvételre 2019. január 11-én. A beruházás elsősorban két nagy csapadékgyűjtő területen valósult meg. A József
Attila utca és hrsz 050 közötti területen a kiépített csatorna szakasz hossza 1535 méter. A Damjanich – Szent István – Budai Nagy Antal utca területén a
megépült csatorna szakasz hossza 1798 méter.
A fejlesztés eredményeként létrejött összesen 3333 méter nyílt- és zárt csapadékvíz elvezető hálózat. A felújított és kiépített csatornaszakaszok számos
ingatlan állagmegóvását segítik elő, és hatékonyan akadályozzák meg azok elöntését. Így sok család számára jelentenek élhetőbb, komfortosabb mindennapokat a településen. A fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrált, de
közép- és hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási

Bakos András Délmagyarország
2019.02.20. 07:26
Csongrád megye – Amit hét közben kitalálnak, gyártanak, azt a hétvégeken maguk használják – olykor
nemzetközi versenyeken. Ilyen feltalálók, vállalkozók
is erősítik a magyar versenyhorgász sportot, amely az
utóbbi években Európa- és világbajnokságokon is a
csúcsra ért.
Erdei Attila etetőanyagáról ismert, Walter Tamásnak több városban működik horgásznagyáruháza,
Döme Gábor cége is sok mindent forgalmaz, aminek
a vízparton lehet hasznát venni. Kis túlzással, olyan
ez, mint ha Cristiano Ronaldo tervezné a saját futballcipőit. Az említett három sportoló is tagja a magyar
csapatnak, amely a napokban – ahogy tegnap megírtuk – a IV. Horgász
Világjátékok édesvízi szakágában az éremtáblázat élén végzett.
Ugyan többen vannak, akiknek nincs ilyen hátterük, de a kapcsolat
közvetlen a versenyzők és a gyártók, forgalmazók között.
Dél-Afrikában most többféle horgászmódszerrel zajlott a világbajnoki megmérettetés. A Magyar Országos Horgász Szövetség
csapatai közül a csónakos pergetésben – műcsalit vontatnak, ezzel
ragadozó halakat fognak – részt vevő válogatott ezüstérmes lett.
A pontyozó válogatott a 8. helyen végzett. A női úszós válogatott aranyérmet szerzett. A feederezők versenyében – itt a nagyon
érzékeny bot gyufaszálvékony vége jelzi a kapást – a magyarok
szintén aranyérmet szereztek. A résztvevők kedden tértek haza
Magyarországra.
A tegnapi számban megjelent hírünk azért nem volt pontos, mert a
magyar küldöttségnek nem három, hanem hat versenyző, szakvezető,
segítő tagja is kötődik Csongrád megyéhez. A makói–szegedi Erdei
Attila mellett a csanyteleki Szabó Tamás, a szegedi Roskó Péter, a
gyulai, de tizenéve itt versenyző Vidó Ferenc, a makói Ambrus Tibor,
illetve a kiszombori Walter-Barna Diána, aki férjével együtt lett világbajnok. Különben az egész magyar mezőny „hazajár” Csongrád megyébe évek óta, a Maty-éri evezőspálya ugyanis az ország egyik legjobb
horgászversenypályájának is számít.
– A laikusok azt gondolják, a horgászathoz sok szerencse kell, pedig a felkészültség számít igazán – mondta lapunknak Láda Gáspár,

Csanyi Hírmondó

Forrás: www.delmagyar.hu

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében és képviseletében gratulálok a világbajnok
csapatnak, kiemelten Szabó Tamás úrnak, aki Csanytelekiként ismét sikert ért el világversenyen, megmutatva
a világnak, hogy kis településről is lehet nagy eredmény elérni!
Forgó Henrik, polgármester

rendszer kialakítását is.
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a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető
elnöke. – Fontos a technikai felkészültség: mindene kéznél legyen a
versenyzőnek ahhoz, hogy a helyzethez a legjobban tudjon alkalmazkodni. Ugyanilyen fontos a tapasztalat, amit élete végéig csiszolgat. A
szerencsének is van persze szerepe: a horgászhelyeket, amelyek nem
egyformák, sorsolás útján választják ki.
– Jól sikerült a felkészülés az edzésnapokon, jól segítettük egymást,
megfelelő volt az információáramlás köztünk – értékelte a verseny tanulságait lapunk kérdésére Erdei Attila, a világbajnok feederválogatott
tagja. – Zömmel pontyot fogtunk, de 30–40 dekás és nagyobb amurok
is jöttek. Fogtam mudfisht és yellowfisht, ezek ottani halak – és volt
afrikai harcsa is.
– Nagyon boldog vagyok, mert bár az eredményeim alapján évek
óta tagja vagyok a válogatottnak, erős a mezőny, először jutottam ki
világversenyre – nyilatkozta Szabó Tamás, aki a csongrádi Bársony István Szakgimnázium szakoktatója. Az ötnapos felkészülés alatt horgászott, de szombaton és vasárnap a társait segítette, amivel csak tudta.
– Szombaton a hollandoknak, akik aznap előttünk végeztek, sokkal
jobban kedvezett a sorsolás. Akkor már sejtettük, meglesz a dobogó.
Vasárnap pedig a szombatinál jobb helyeket kaptunk. Hosszú utazás,
360 kilométernyi autózás Afrikában, jobbkormányos kocsival – életre
szóló élmény volt!

147. szám
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„Lángolj kisze, vidd a telet!"

Óvodánkban és bölcsődénkben február végén, hagyományőrző program keretén belül megrendezésre került egy színes, tartalmas néphagyományokat ápoló Farsanggal és Télűzővel egybekötött télbúcsúztató.
Az óvodapedagógusok céljának fontos eleme volt a népszokások,
néphagyományok gyermekekkel történő megismertetése, közvetlen
átélése, megtapasztaltatása. A felkészülés és a ráhangolás időszakát követte a csoportokban, a délelőttöt átölelő farsangi mulatság. A gyermekek jelmezes táncmulatságon, versenyjátékokon vehettek részt.
A délelőttöt színesítette a már hagyománnyá vált – óvodai dolgozók meglepetés műsora – mely nagy sikert aratott a gyermekközönség
körében.
A délutáni program, már a szülőkkel közösen folytatódott. Télűző
farsangi forgatagon vehettek részt a vendégek. A nagycsoportosok által szervezett télűző műsoron és a „kiszebáb” bemutatása során, az
óvoda kis lakói hangosan kiabálták, énekelték a télűző és tavaszváró
rigmusokat. Nem maradhatott el a télűző felvonulás sem a falu főutcáján. Zajkeltő szerszámokkal, kereplővel, csörgővel, dobbal kísérve
próbálták a telet elűzni. A felvonulás, a Csanyteleki Polgárőrség
és a Rendőrség közreműködésével valósulhatott meg.
Visszaérve az óvodába, a „kiszebáb” elégetésére került sor.
A bábu lángra lobbant, csak úgy
ontotta a meleget. Az meglehet,
hogy a melegre nem pont ilyen
formában vágyakoztunk, de
most, ebben a hűs időben még ez
is jólesett.
Tájékoztatjuk Csanytelek község Lakosságát, hogy 2019. március
26.-án 900–1300 között a Csanyteleki víztornyon és tározón tisztítási,
fertőtlenítési munkálatokat végzünk. Ezen időszakban a település egész
területén nyomáscsökkenés fordulhat elő.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a település ivóvíz – elosztóhálózatán 2019. április 1–10 között mosatást végzünk. Ezen időszak
alatt szakaszos nyomáscsökkenés, vízminőség romlás, illetve rövid ideig
tartó vízhiány fordulhat, fordul elő.
Az okozott kellemetlenségekért a felhasználók türelmét, megértését
kérjük.
Alföldvíz Zrt

6

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Álláshirdetés

Az óvoda udvara zengett
a mondókáktól, bízva abban, hogy a tavasztündér is
meghallja, és minél hamarabb beköszönt a meleg,
napfényes időszak. A kiszebáb hamar leégett, s a gyerekek, felnőttekkel együtt reményteljesen indultak a Faluházba. A Csanyteleki Önkormányzat és a Faluház szervezésében farsangi meglepetés előadáson
vehettek részt vendégeink, melyet a Szegedi Látványszínház mutatott be.
A program zárásaként, farsangi csemegék fogyasztása mellett, a karnevál résztvevőit, „mini discó” szórakoztatta.
Az élményekben és izgalmakban bővelkedő pénteki napot, farsangi
fánk, közös játékok és igazi, táncos karneváli jókedv fűszerezte.
A rendezvény lebonyolítása, az Óvoda dolgozói és támogatóink,
gyermekeink szüleinek segítségével valósulhatott meg. Ezúton is szeretnénk megköszönni segítségüket.
Támogatóink: Losoncziné Varga Olga, Lucaci Veronika, Kőrösi
Beáta, Szabóné Kovács Nikoletta, Gyöngyössyné Szabó Márta, Aranyné Hürkecz Márta, Urbácsikné Gémes Glória, Mihály Andrea, Juhász
Krisztina, Vargáné Varga Elvira, Potorné Kovács Ágnes, Vida Tiborné, Faragóné Fűri Andrea, Szokolovszki Bereniké, Dókáné Mikulai
Anita, Juhászné Vincze Zsanett, Németh Attila és családja, Csanytelek
Község Önkormányzata, Csanyteleki Polgárőr Egyesület, Csanyteleki
Rendőrőrs, Óvoda dolgozói és Szülői Közössége.
Szabóné Pálinkás Györgyi

Tisztelt Csanyteleki Lakosok!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Szeged-Csanádi
Egyházmegye döntése alapján a Csanyteleki Római Katolikus Temető (6647 Csanytelek, Széchenyi u. 3. szám) üzemeltetését a Szent
Gellért Egyházi Kegyeleti Kft. vette át.
A zavartalan működés fenntartása érdekében helyi lakosú férfi munkavállalót szeretnénk alkalmazni temetőgondnok munkakörbe.
Amennyiben Ön nem elégedett jelenlegi munkahelyével és váltani
szeretne, vagy éppen jelenleg nem dolgozik és állást keres, rendelkezik minimum 8 osztályos általános iskolai végzettséggel, van tapasztalata a fizikai munkavégzésben, de nem riad vissza egy kis szellemi
munkától sem, jó a fizikai állapota, állóképessége és még ráadásul
rendezett is a megjelenése, esetleg rendelkezik „B” kategóriás jogosítvánnyal, akkor Önt keressük! Jöjjön, legyen a csapatunk tagja!
Annak érdekében, hogy az ideális jelöltünket megtaláljuk, találkozzunk
2019. március 11-én, 1400 órakor a
Polgármesteri Hivatal tárgyalójában,
ahol az állás betöltésével kapcsolatosan részletesen tájékoztatjuk az
érdeklődőket.
Amennyiben szeretné elküldeni részünkre az önéletrajzát, azt a
szentgellertkegyelet@gmail.com címre megteheti.
Várjuk jelentkezését!
Szent Gellért Egyházi Kegyeleti Kft.
6722 Szeged, Szentháromság u. 19.
Gonda Ilona
Tóthné Fuchs Ágota
ügyvezető
gazdasági vezető

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Csanytelek településen a
hivatal elnöke által 2019-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek
gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP)
szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.)
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra
kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik
az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó
eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, valamint összesített statisztikai
táblázatokban közöljük.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra
között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.
hu email címen adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.
hu internetes oldalon található Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
Központi Statisztikai Hivatal

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gondoskodás – 2003 Otthoni, Szakápolási, Egészségügyi és Oktató Bt
NEAK által finanszírozott otthoni hospice szolgáltatást biztosít.
Tisztelettel: Boriné Tóth Dorina ügyvezető
Gondoskodás – 2003 Otthoni, Szakápolási, Egészségügyi és Oktató Bt
Levelezési cím: 6722 Szeged, Bokor u. 7. I. em. 10. • Tel.: 62/314-326, 30/9670-446 • www.gondoskodas2003.hu

Felhívás ingyenes 5–8. osztályos általános iskolai felzárkóztató,
szakmai alapozó vagy alapkompetencia-fejlesztő képzésre
2019. év tavaszán indítjuk el felzárkóztató képzésünket Csanyteleken.
Jelentkezés feltétele: 18–55 év közötti életkorúalacsony iskolai végzettségű, vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek.
A képzés idejére a résztvevők számára megélhetési támogatást biztosítunk.
Érdeklődni lehet a 06-30-334-0698-as telefonszámon Bánfiné Ternai
Katalinnál.

Csanyi Hírmondó

Mozgáskorlátozottak
Csanyteleki Csoportja
2019. március 5.-én 12 órakor
Nőnapi ünnepséget
tart a Faluházban.
Köszöntés után ebéddel kínáljuk tagjainkat.
Április 2.-án 14 órától klubdélután
/húsvéti népszokások/
Bakony Zoltánné csoport titkár
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Nyugdíjas Egyesület Programja
2019. március 11.-én 12 órakor a Faluházban
Nőnapi köszöntés, utána finom ebéd.
Március 25.-én 14 órától klubdélután.
Április 8.-án 12 órakor I. féléves névnaposok köszöntése
/ebéd, sütemény, stb./
Április 29.-én 14 órakor klubnap.
Egyesület vezetősége
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KÉBSZ Kft. konyha – Márciusi étlap
04-10

11-17

Hétfő

Alföldi tésztaleves
Rakott kelkáposzta

Erdei gombaleves
Milánói makaróni

Kedd

Húsgombóc leves
Lecsós csíkok tésztával
Kertészleves
Sajtos csirkemell
Kukoricás rizs
Tojásleves
Zöldbabfőzelék
Fasírt

Szerda
Csütörtök

Vasárnap

Rizsleves
Zöldborsó főzelék
Csibe fasírt
Tarhonyaleves
Dubarry szelet
Párolt rizs
Hagymakrém leves
Sertéspörkölt, sós burgonya
Savanyúság

Almaleves
Kolbásszal töltött rántott szelet
Párolt zöldség, párolt rizs
Csontleves
Kakaspörkölt
Tészta

Zöldségleves
Töltött káposzta
Csontleves
Sült kacsa
Hagymás burgonya

25-31

Olasz zöldségleves
Rántott hal
Zöldséges rizs
Orjaleves
Bakonyi sertésborda
Tészta
Zöldborsóleves
Magyaros sertésszelet
Tejfölös burgonya

Paradicsomleves
Bácskai rizses hús
Májgombócleves
Temesvári sertéstokány
Tészta
Alföldi tésztaleves
Burgonyafőzelék
Főtt tojás
Karfiolleves
Meggyszósz
Párolt szelet

Daragaluska leves
Székelykáposzta

Sárgaborsógulyás
Búr kifli

Péntek
Szombat

18-24

Bableves
Kalács

Makói burgonyaleves
Sajtos tészta

Karfiolleves
Töltött csirkecomb
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A változtatás jogát fenntartjuk!

Faluház – Márciusi programok
04. Hétfő –
05. Kedd –
06. Szerda –
07. Csütörtök –
08. Péntek –
11. Hétfő –
12. Kedd –
13. Szerda –
14. Csütörtök –
15. Péntek –
18. Hétfő –
19. Kedd –
20. Szerda –

16:00-tól Játszóház / Tanulóház – Disco
18:00-tól Gerinc torna Mónus Katával
a Faluházban – a részvétel ingyenes
13:00-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
18:00-tól Kardio edzés Mónus Katával
a Faluházban – a részvétel ingyenes
18:00-tól Jóga
16:00-tól Játszóház / Kamasz-panasz
18:00-tól Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
13:00-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
18:00-tól Kardio edzés Mónus Katával
a Faluházban – a részvétel ingyenes
18:00-tól Jóga
16:00-tól Játszóház / Tanulóház - Főzőklub
18:00-tól Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
13:00-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba

21. Csütörtök –
22. Péntek –
25. Hétfő –
26. Kedd –
27. Szerda –
28. Csütörtök –

18:00-tól Kardio edzés Mónus Katával
a Faluházban – a részvétel ingyenes
18:00-tól Jóga
16:00-tól Játszóház / Tanulóház
18:00-tól Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
13:00-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
18:00-tól Kardio edzés Mónus Katával
a Faluházban – a részvétel ingyenes

A változtatás jogát fenntartjuk!
A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!
Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Niki & Nagy Emese
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